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  مذكرة شفوية

ا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،                فلبنيهدي سفارة مجهورية ال   تحتيا 
فلبنيالف بإعالمها بأن حكومة وتتشر الدكتورة ترشيحرت قر رمي ديفسنتياغو - نسورم )Miriam Defensor-Santiago (

طراف من الدورة العاشرة جلمعية الدول األانعقاد جرى خالل االنتخابات اليت ستيف  يف احملكمة اجلنائية الدولية يقاضالملنصب 
  . يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك٢٠١١يسمرب د/ كانون األول٢١ إىل ١٢

 من  ‘٢’الفرعية   للفقرة    وفقاً يقدمحالياً،  جلارية واليتها   ا فلبيينعضو جملس الشيوخ ال   ،  الدكتورة سنتياغو ترشيح  إن  
) أ(٣نة يف الفقرة    بات املبي باملتطلَّأيضاً  وهي تفي   . للمحكمة اجلنائية الدولية   من نظام روما األساسي      ٣٦من املادة   ) أ(٤الفقرة  

 للتعـيني يف  فلبيين ال القانون اليت يتطلَّبها الت  ها املؤه يلدتتوافر  واحلياد والرتاهة،   ألخالق الرفيعة و  ى با  تتحلّ ألامن هذه املادة،    
  .أعلى املناصب القضائية

  والدكتورة سنتياغو مؤه لة جيد الفئتني يف كل من     ها التأهيل إلدراج  دمن نظـام    ٣٦ من املادة    ٥ يف الفقرة    تنياحملد 
كفاءة راسخة يف ااالت ذات الصلة من مرشحةً ذات بارها باعت" باء"لإلدراج يف القائمة   الفلبني تزكِّيهاروما األساسي، لكن

 فيما خيـص عمـل      سديدةربة واسعة   ذات خ  مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، و        ،جماالت القانون الدويل  
  .احملكمة القضائي اكتسبتها بصفتها القانونية املهنية

. ع مشر  وصفة  وصفة وزيرة   بصفة قاضية  مجيعها،الثالثة    يف فروع السلطة   ةز متمي ة مهني سرية للدكتورة سنتياغو    إن  
ح لإلصال) وزيرة ( بشؤون اهلجرة، وبصفة أمينةة معنيةضإقليمية، وبصفة مفوابتدائية كمة حمل الرئيسقد عملت بصفة القاضي   ف

كما إن  .  تولَّت منصب رئيسة جلنة الشؤون اخلارجية      ، حيث فلبيين يف جملس الشيوخ ال    خبت ثالث مرات عضوةً   انتو ،الزراعي
. قانون الدويل ال يف جماالت القانون الدستوري و     ةًأستاذ يف األوساط األكادميية بصفتها       مرموقةً الدكتورة سنتياغو تشغل مكانةً   
ائية والقانون الدويل، وألَّفت    فيما خيص احملكمة، أال ومها اإلجراءات اجلن      األمهية   ذوي املضمارينوقد استفاضت يف الكتابة يف      

  .عةشرت يف مطبوعات قانونية متنواملقاالت اليت نمن العديد من الكتب و

 فيها الـدكتورة سـنتياغو      زكَّىكمة التحكيم الدائمة ت    يف حم  يةفلبيناموعة الوطنية ال  من  ق ذه املذكرة رسالة     وترفَ  
 ملنصب القاضي يف احملكمة اجلن     حةًبصفتها مرش    من نظـام رومـا      ٣٦من املادة   ) أ(٤م وفقاً للفقرة    ائية الدولية، والبيان املقد 

  . الدكتورة سنتياغوالتمؤهخربة و وبيان ،األساسي

  
___________________ 


